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1. Koncernfælles strategisk ramme  

Skatteministeriets samlede koncern består af 10 styrelser og et departement. Derfor er der ud-
viklet en koncernfælles strategisk ramme, som udgør en fælles pejling for koncernen, og som 
samtidigt giver et overblik over, hvilke elementer der indgår i den strategiske målstyring i Skatte-
ministeriets koncern, jf. figur 1.   
 
Figur 1. Koncernens strategihierarki 
   

 

 

   
Den koncernfælles strategiske ramme består af fem koncernfælles pejlemærker, der skal fungere 
som en fælles sigtelinje for alle styrelser og understøtte prioriteringen af ressourcer på tværs af 
koncernen.  
 
Foruden de koncernfælles pejlemærker er der udarbejdet strategiske pejlemærker for hver sty-
relse. Styrelsernes pejlemærker er en udmøntning af de koncernfælles pejlemærker og danner et 
udgangspunkt for de konkrete mål, der skal formuleres i mål- og resultatplanen.  
 
Mål- og resultatplanerne skal give mulighed for at evaluere, vurdere og prioritere indsatsen inden 
for den enkelte styrelses pejlemærker.  Målene i mål- og resultatplanerne udformes på en sådan 
måde, at der løbende kan følges op på den konkrete resultatskabelse. Opfølgningen skal mulig-
gøre iværksættelse af eventuelle korrigerende handlinger i form af en justeret prioritering og 
budgettering mv.  
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2. Mål- og resultatstyring i Skatteministeriet 

2.1 Indledning  

Mål- og resultatstyring er en udmøntning af driftsstyringen, der i sammenhæng med strategisk 
styring, finansiel styring, porteføljestyring, risikostyring samt styring inden for HR og organisering 
indgår i styringsmodellen for Skatteministeriet og udgør fundamentet for en solid og gennemsigtig 
økonomi- og virksomhedsstyring.  
 
Mål- og resultatplanen er et ledelsesværktøj, som understøtter dialogen om retning, mål og re-
sultater mellem departementschefen og direktøren for styrelsen, jf. Finansministeriets inspirati-
onsmateriale ’Strategisk styring med resultater i fokus’.  
 
I 2020 som i 2019 vil der på tværs af Skatteministeriets koncern fortsat være fokus på, at kerne-
opgaverne bliver løst på højeste faglige niveau samtidig med, at udviklingen og transformationen 
af Skatteministeriets koncern fortsætter. 
 
Der pågår i Skatteministeriets koncern løbende et arbejde med at konsolidere den samlede sty-
ringskæde fra bevillinger over aktiviteter og output til effekterne heraf på kort og længere sigt. 
Mål- og resultatplaner for de enkelte styrelser er et centralt element heri. Planerne skal bidrage 
til at styrke grundlaget for de løbende prioriteringer i Skatteministeriets koncern, så der er sam-
menhæng mellem de strategiske pejlemærker og bevillingsanvendelsen. Der arbejdes løbende på 
at optimere mål- og resultatstyring både ift. udviklingen af præcise og dækkende mål for koncer-
nens kerneopgaver og etableringen af den relevante dataunderstøttelse.  
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2.2 Hovedformål  

Toldstyrelsens hovedformål er at understøtte en smidig handel på tværs af de ydre grænser og 
sikre en effektiv toldkontrol, jf. boks 1. 
 
Boks 1. Toldstyrelsens hovedformål 
 

  Toldstyrelsens opgave er at sikre enkel angivelse af korrekt told og effektiv forvaltning af EU’s 
regelsæt på toldområdet, så vareimport og -eksport foregår nemt og smidigt. Samtidig er det 
Toldstyrelsens ansvar at opretholde en effektiv toldkontrol og at beskytte det danske samfund 
mod indførsel af illegale varer.  
 
Toldstyrelsen sikrer korrekt toldafregning gennem en effektiv kontrolindsats og digitale services, 
der gør det let for virksomheder og borgere at betale den korrekte told. I samarbejde med andre 
myndigheder arbejder Toldstyrelsen for at forhindre illegal import og beskytte borgere og virk-
somheder mod farlige eller sundhedsskadelige varer som fx våben og narkotika. 

Toldstyrelsen løser fagligt krævende opgaver i komplekse processer og leverer samtidigt et højt 
serviceniveau og en effektiv kontrol i alle dele af opgaven. Derfor kræver Toldstyrelsen en stærk 
koordinering og høj faglighed både internt og med andre aktører, nationalt såvel som internatio-
nalt. 

Toldstyrelsen tager ansvar og samarbejder om den samlede opgave i de daglige beslutninger.  
Sammen med de andre styrelser under Skatteministeriet sikrer Toldstyrelsen fundamentet for 
finansieringen af den offentlige sektor i Danmark. 
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2.3 Overblik over mål 

Tabel 1. Mål for Toldstyrelsen 2020 
 

  Strategiske  
pejlemærker # Mål Resultatkrav 

Målet er nået, når: 
Pejlemærke 1:  
Toldstyrelsen skal sikre, at 
borgere og virksomheder 
oplever en effektiv, pålide-
lig og kompetent admini-
stration, mens kerneinte-
ressenter oplever styrelsen 
som lydhør og samarbejds-
orienteret. 

1.1 Omdømme  
(koncernfælles) 

Resultatet af den årlige om-
dømmemåling, som foretages i 
4. kvartal 2020, skal som mini-
mum være 3,6 point. Der må-
les på en skala fra 1-5. 
 
 

1.2 
 

Kundetilfredshed  
(koncernfælles) 
 

Resultatet af den løbende må-
ling af tilfredsheden med Told-
styrelsens vejledningsindsats 
skal i gennemsnit minimum 
være 4,5 point for telefonbe-
tjening og 4,1 for mailbesvarel-
ser. For sagsbehandlingsområ-
det gennemføres der i 2020 en 
nulpunktsmåling. Der måles på 
en skala fra 1-5.  
 
 

Pejlemærke 2:  
Toldstyrelsen skal sikre høj 
regelefterlevelse og kor-
rekt afregning af told ved 
handel på tværs af græn-
ser gennem effektiv told-
kontrol og målrettet vej-
ledning. 
 

2.1 Kontrol af legal indførsel 
Toldstyrelsen foretager både risi-
kobaserede og stikprøvevise kon-
troller af den legale erhvervs-
mæssige indførsel af varer. 

Det samlede antal risikobase-
rede og stikprøvevise kontrol-
ler er mindst 13.500 i 2020, 
hvoraf mindst 15 pct. er stati-
stisk tilfældigt udvalgt. 
 
Træfprocenten for importangi-
velser i den risikobaserede 
kontrol er mindst 20 pct. i do-
kumentkontrollen og mindst 
15 pct. i den fysiske kontrol. 
 
 

2.2 Risikobaseret fysisk kontrol af 
legal indførsel 
Toldstyrelsen risikoscreener im-
portemner udpeget af risikofilte-
ret og vurderer, om de skal udta-
ges til kontrol. 

Der er foretaget manuel 
risikoscreening af 100 
pct. af importemner udpeget af 
risikofiltret, og der er i samtlige 
kvartaler foretaget kontrol af 
mindst 95 pct. af de udpegede 
importemner. 
 
 

2.3 Kontrolaktioner målrettet 
privat indførsel af post- og pak-
keforsendelser fra tredjelande 
Toldstyrelsen har fokus på, om 
der er afregnet korrekt moms, 
told og afgifter på privat indførte 
post- og pakkeforsendelser fra 
tredjelande. 

Der er gennemført seks kon-
trolaktioner målrettet privat 
indførsel af post- og pakkefor-
sendelser fra tredjelande, og 
der er afrapporteret kvartals-
vist til departementet på resul-
taterne af de enkelte kontrol-
aktioner. 
 
 

2.4 Risikoprofiler på baggrund af ri-
sikomeddelelser 
Toldstyrelsen opdaterer eller op-
retter risikoprofiler på baggrund 
af modtagne risikomeddelelser 

100 pct. af modtagne risiko-
meddelelser er korrekt opdate-
ret eller oprettet inden for to 
uger efter modtagelsen. 
 
Der er dokumenteret fravalg 
for 100 pct. af tilfælde, hvor 
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fra EU (AM/RIF1), og ledelsesgod-
kendte fravalg dokumenteres. 

der ikke er opdateret eller op-
rettet risikoprofiler. 
 
 

2.5 Tilsyn med bevillingshavere 
Toldstyrelsen fører tilsyn med 
alle nye bevillingshavere inden 
for det første år, og der føres et 
risikobaseret tilsyn med eksiste-
rende bevillingshavere. 

Der er ført tilsyn med 100 pct. 
af nye bevillingshavere inden 
for det første år, og der er ført 
et risikobaseret tilsyn med ek-
sisterende bevillingshavere. 
 
Forslag til afgørelser om kon-
staterede regelovertrædelser 
er fremsendt til virksomheden 
senest 30 dage efter tilsynet, 
og 100 pct. af konstaterede 
overtrædelser er bragt i orden 
senest to måneder efter ende-
lig afgørelse. 
 
 

 2.6 Sammenhæng mellem kontrol 
og vejledning 
Toldstyrelsen indarbejder kon-
trolresultater i vejledningsindsat-
ser til borgere og virksomheder. 

Der er foretaget kvartalsvis pri-
oritering af vejledningsindsat-
ser på baggrund af resultaterne 
fra den løbende kontrol og de 
gennemførte kontrolaktioner. 
 
 

 2.7 Effektiv sagsbehandling 
Toldstyrelsen sikrer effektiv sags-
behandling som nedbringer sags-
behandlingstider. 

De gennemsnitlige sagsbe-
handlingstider for toldgodtgø-
relser og bevillinger er reduce-
ret til 65 dage i bruttosagsbe-
handlingstid i 2020, og 97% 
pct. af afgørelserne for godtgø-
relser, bevillinger og bindende 
tariferingsoplysninger (BTO) gi-
ves inden for EUTK-fristerne. 

 2.8 Monitorering af sikkerhedsstil-
lelsesordningen for eksisterende 
toldskyld 
Toldstyrelsen gennemfører lø-
bende monitorering af sikker-
hedsstillelsesordningen, herun-
der de ansøgende og deltagende 
virksomheder. Monitoreringen 
understøtter, at ordningens bi-
dragssatser holdes på et mini-
mum. 
 
 

Den nuværende bidragssats 
(3,5 promille) medfører ikke 
underskud på ordningen. 
 
Der er senest ved udgangen af 
3. kvartal 2020 indsendt et 
grundlag for en evt. justering af 
bidragssatsen for 2021. 

Pejlemærke 3:  
Toldstyrelsen skal beskytte 
samfundet mod indførslen 
af farlige og illegale varer 
gennem effektiv kontrol, 
målrettet vejledning og 
tæt samarbejde med an-
dre myndigheder. 

3.1 Kontrolaktioner på det illegale 
område 
Toldstyrelsen gennemfører kon-
trolaktioner for at hindre indfør-
sel af illegale varer.  
 
Aktionerne tilrettelægges ud fra 
styrelsens egen risikovurdering 
og i samarbejde med andre myn-
digheder. 
 

Der er gennemført 18 kontrol-
aktioner fordelt på konkrete 
nationale prioriteringer, og der 
er afrapporteret kvartalsvist til 
departementet på resultaterne 
af de enkelte kontrolaktioner. 

                                                                 
1 RIF – Risk Information Form – er en formular, som EU-medlemslandene kan bruge til at informere hinanden om risici. AM – Assistance Mutual – er en orientering 

fra EU-Kommissionens kontor for svigbekæmpelse (OLAF) om konstatering af uregelmæssigheder/svig i forbindelse med import af tredjelandsvarer. 
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3.2 Forebyggende kampagner 
Toldstyrelsen gennemfører vej-
ledningskampagner målrettet 
borgere og virksomheder med 
henblik på forebyggelse af ind- og 
udførsel af illegale varer og varer, 
der kræver særlige tilladelser. 

Der er gennemført mindst tre 
kampagner i samarbejde med 
relevante myndigheder. 

Pejlemærke 4:  
Toldstyrelsen skal bygge 
på en kultur præget af fag-
lighed, ansvarlighed, sam-
arbejde og udsyn, hvor 
medarbejdere er kompe-
tente og engagerede, og 
hvor nærværende ledere 
tager fagligt ansvar, sætter 
retning og prioriterer. 

4.1 Vellykket onboarding af nye 
medarbejdere og ledere (kon-
cernfælles) 
Styrelsen skal sikre, at alle nye le-
dere og medarbejdere har gen-
nemført koncernfælles obligato-
riske onboardingmoduler, såle-
des at de har tilegnet sig den vi-
den og den adfærd, som forven-
tes af medarbejdere i Skattemini-
steriets koncern. 

Alle nye ledere og medarbej-
dere ansat i styrelsen har gen-
nemført koncernfælles obliga-
toriske onboardingmoduler se-
nest 6 mdr. efter start.2 

4.2 
 

Høj faglighed i et langsigtet per-
spektiv (koncernfælles) 
Det er målet at sikre, at Toldsty-
relsen har de rette kompetencer 
og fastholder den nødvendige 
faglighed til at løse nuværende 
opgaver på et fortsat højt fagligt 
niveau og er rustet til at håndtere 
fremtidige opgaver, så styrelsen 
når forretningsmæssige målsæt-
ninger i et langsigtet perspektiv.  
 

1. halvår: 
Styrelsen har præsenteret et 
overblik over styrelsens kerne-
opgaver og kompetencer, samt 
de faktorer styrelsen forventer 
vil påvirke løsningen af kerne-
opgaver i et tre til femårigt 
perspektiv.  
 
2. halvår: 
Styrelsen har identificeret de 
væsentligste fokusområder, 
der skal bidrage til at sikre fort-
sat høj faglighed i et langsigtet 
perspektiv. Endeligt har styrel-
sen beskrevet den forventede 
effekt heraf. 
 
 

 4.3 Prognosepræcision 
(koncernfælles) 
Der foretages en måling af den 
procentvise afvigelse mellem fak-
tisk forbrug i perioden og prog-
nosen for budgettet i samme pe-
riode for den samlede driftsbevil-
ling. 

Afvigelsen mellem faktisk for-
brug og prognose for budget 
for den samlede driftsbevilling 
ikke overstiger 5 pct. i samtlige 
fire kvartaler i finansåret.  
 
 

Pejlemærke 5:  
Toldstyrelsen skal sikre 
drifts- og kundenær imple-
mentering af den nye EU-
Toldkodeks og den nød-
vendige proces- og told-
faglige viden i udviklingen 
af de nye toldsystemer og i 
overgangsfasen også af de 
eksisterende toldsystemer. 

5.1 Onboarding af Udviklings- og 
Forenklingsstyrelsens medarbej-
dere i EUTK-programmet 
Medarbejdere i Udviklings- og 
Forenklingsstyrelsen onboardes 
via målrettede kurser.  

Toldstyrelsen har afholdt et 
specialdesignet onboardingkur-
sus af to dages varighed om 
toldmyndighedernes opgaver 
for Udviklings- og Forenklings-
styrelsens nye medarbejdere 
tre gange i løbet af 2020.  
 

 5.2 Toldstyrelsens deltagelse i ud-
viklingen af toldsystemer i EUTK-
programmet 
Med udgangspunkt i bl.a. de fo-
religgende businesscases udar-
bejder Toldstyrelsen sammen 
med Udviklings- og Forenklings-
styrelsen en plan for Toldstyrel-
sens deltagelse i udviklingen, der 
angiver behovet for kompetencer 
med viden om told og Toldstyrel-

En plan for Toldstyrelsens del-
tagelse i udviklingen og en pro-
cedure for revision af planen 
foreligger i 1. kvartal 2020. 
 
Der er for samtlige kvartaler i 
2020 sket fysisk deltagelse af 
mindst 95 pct. af de i program-
ledelsen aftalte toldressourcer 
til udvikling mv. i EUTK-pro-
grammet. 
 

                                                                 
2 Der kan være enkelte tilfælde, hvor det ikke vil være muligt at gennemføre det obligatoriske onboardingforløb inden for den fastsatte tid fx grundet sygdom. Den 

endelige opgørelse vil bero på en konkret vurdering.  
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sens forretning fordelt på kvarta-
ler over udviklingsperioden 2020-
2025 samt en procedure for revi-
sion af planen. Toldstyrelsen re-
krutterer i overensstemmelse 
med planen og udpeger de rele-
vante medarbejdere, der skal 
deltage i udviklingen af de nye 
systemer.  

Der som led i Toldstyrelsens 
kvartalsrapportering og EUTK-
programmets månedsvise rap-
portering er fulgt op på Told-
styrelsens ressourceanven-
delse i udviklingsdelen af EUTK-
programmet. 
 
 

 5.3 Plan for transition og parallel-
drift 2020-2025 
Toldstyrelsens plan for transition 
og paralleldrift konsolideres bl.a. 
med udgangspunkt i de forven-
tede bevillinger for DMS Import 
og KRS. Planen revideres iht. pro-
ceduren for revision af planen. 

Der er rapporteret kvartalsvist 
(senest d. 10. efter afslutnin-
gen af det foregående kvartal) 
om den opdaterede plan for 
transition og paralleldrift 
(2020-2025), der foreligger i ja-
nuar 2020, og planen i nødven-
digt omfang revideret i over-
ensstemmelse med den fast-
lagte procedure for revision af 
planen. 
 
 

 5.4 Inddragelse af interessenter i 
EUTK-programmet 
Toldstyrelsens interessenter op-
lever et passende oplysningsni-
veau, hvor de inddrages i rele-
vant omfang. 

Der i 1. kvartal 2020 er ind-
sendt en plan for interessent-
håndtering med mål for oplys-
ning og inddragelse af virksom-
hederne. 
 
Der i 1. kvartal 2020 er gen-
nemført en undersøgelse af 
virksomhedernes oplevelse af 
implementeringen. Undersø-
gelsen gentages i 4. kvartal 
2020, hvor resultatet er lig eller 
bedre end i 1. kvartal.  
 
 

 

  
 
De følgende koncernfælles mål afrapporteres ikke i 2020. Resultatkravene for 2021 fastsættes 
med udgangspunktet i målingerne fra 2019.  
 

• Interessenthåndtering 
• Engagerede medarbejdere 
• Styrket ledelse 
• Koncernværdier 
• Intern kommunikation  
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3. Opfølgning på mål  

3.1 Skabelon for afrapportering  

Der vil ske kvartalsvis opfølgning på Toldstyrelsens målopfyldelse med udgangspunkt i skabelonen i tabel 2 nedenfor. 
 
Tabel 2. Skabelon for afrapportering 
 

  

  Mål 

Resultatkrav 
 
Målet er nået, 
når: Opfølgning 

Status sidst –År til dato Årsag og konse-
kvens Handling 

   1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

  
[Beskrivelse af 
resultatkrav] 

[Resultat for 1. 
kvartal afrappor-
teres] 

[Resultat for 2. 
kvartal afrappor-
teres] 

[Resultat for 3. 
kvartal afrappor-
teres] 

[Resultat for 4. 
kvartal og 2020 
afrapporteres] [rød/gul/grøn] 

[Det samlede re-
sultat år til dato 
afrapporteres] 

[Beskrivelse af 
årsag, hvis sta-
tus er gul/rød 
samt konse-
kvens heraf] 

[Beskrivelse af korri-
gerende handlinger] 
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4. Aftale 

Mål- og resultatplanen indgås mellem Toldstyrelsen repræsenteret ved direktøren for Toldstyrel-
sen og departementet repræsenteret ved departementschefen. Toldstyrelsen har ansvar for resul-
tatopfyldelsen i mål- og resultatplanen. 
 
Toldstyrelsen har ansvaret for at koordinere den kvartalsvise opfølgning på målopfyldelsen. Op-
følgningerne drøftes halvårligt mellem Toldstyrelsen og departementet. Formålet med de fortlø-
bende drøftelser er at sikre, at der iværksættes rettidige korrigerende handlinger, så Toldstyrelsen 
kan realisere målene for 2020.  
 
Der afrapporteres på indfrielsen af målene i mål- og resultatplanen som led i sammenfatningen af 
årets resultater i årsrapporten for 2020. 
 
 
 
 
 
Aarhus, den  
 

 
Charlotte Møller 
 
 
 
Direktør, Toldstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Departementschef, Skatteministeriet 
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5. Bilag 

5.1 Målbeskrivelser  
Tabel 3. Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 1 
 

  
Mål 1.1 Omdømme (koncernfælles) 

Resultatkrav Resultatet af den årlige omdømmemåling, som foretages i 4. kvartal 2020, 

skal som minimum være 3,6 point. Der måles på en skala fra 1-5. 

Beskrivelse Toldstyrelsen skal nyde bred tillid blandt danskerne. Styrelsen skal opfattes 

som effektiv, pålidelig og kompetent til at løse sin kerneopgave.  

 

Der gennemføres en årlig måling af styrelsens omdømme blandt et repræ-

sentativt udsnit af den danske befolkning. Målingen vil, ud over det generelle 

omdømme, have fokus på danskernes tillid til styrelsen. 

Afrapportering Målet afrapporteres primo 4. kvartal 2020. 

  

Mål 1.2 Kundetilfredshed (koncernfælles) 

Resultatkrav Resultatet af den løbende måling af tilfredsheden med Toldstyrelsens vejled-

ningsindsats skal i gennemsnit minimum være 4,5 point for telefonbetjening 

og 4,1 for mailbesvarelser. For sagsbehandlingsområdet gennemføres der i 

2020 en nulpunktsmåling. Der måles på en skala fra 1-5. 

Beskrivelse Kunderne skal opleve, at Toldstyrelsen har en effektiv, pålidelig og kompe-

tent administration, hvor de får en korrekt og ensartet behandling og ople-

ver kundeservice af høj kvalitet.  

 

Der foretages løbende målinger af kundetilfredsheden med vejledning og 

sagsbehandling. Målingerne foretages umiddelbart efter, at kontakten med 

styrelsen har fundet sted. 

Afrapportering Målet afrapporteres kvartalsvist.  
 

 

  
 

 
Tabel 4. Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 2 
 

  
Mål 2.1 Kontrol af legal indførsel 

Resultatkrav Målet er nået, når det samlede antal risikobaserede og stikprøvevise kontrol-

ler er mindst 13.500 i 2020, hvoraf mindst 15 pct. er statistisk tilfældigt ud-

valgt. 

 

Træfprocenten for importangivelser i den risikobaserede kontrol er mindst 

20 pct. i dokumentkontrollen og mindst 15 pct. i den fysiske kontrol. 

 



Mål- og resultatplan 
Toldstyrelsen 
2020  13 
   

 

 
 

 

Beskrivelse Toldstyrelsen gennemfører risikobaserede kontroller, hvor emner til kontrol 

udvælges på grundlag af analyser og efterretninger. Toldstyrelsen gennemfø-

rer også kontrol af emner, der udvælges statistisk tilfældigt for at sikre, at 

toldkontrollen er synlig, og at der er en opdagelsesrisiko. 

Afrapportering Målet afrapporteres kvartalsvist. 

  

Mål 2.2 Risikobaseret fysisk kontrol af legal indførsel 

Resultatkrav Målet er nået, når der er foretaget manuel risikoscreening af 100 pct. af im-

portemner, der er udpeget af risikofiltret, og der er i samtlige kvartaler fore-

taget kontrol af 95 pct. af importemnerne, der er udpeget til kontrol i den ef-

terfølgende manuelle risikovurdering på baggrund af den første risikoscree-

ning.  

Beskrivelse Toldstyrelsens risikofilter udpeger importemner til kontrol på baggrund af ri-

sikoprofiler, der er oprettet ud fra risikovurderinger og -analyser samt erfa-

ringer med risikofilteret. Importemner, der udpeges til kontrol i risikofilteret, 

skal screenes manuelt med henblik på afgørelse af, om importemnet vurde-

res at skulle kontrolleres, eller om varen kan frigives. Importemner, som den 

manuelle risikoscreening vurderer ikke skal kontrolleres, ledsages af en be-

grundelse.  

Afrapportering Målet afrapporteres kvartalsvist. 

  

Mål 2.3 Kontrolaktioner målrettet privat indførsel af post- og pakkeforsendelser fra 

tredjelande  

Resultatkrav Målet er nået, når der er gennemført seks kontrolaktioner målrettet privat 

indførsel af post- og pakkeforsendelser fra tredjelande, og der er afrapporte-

ret kvartalsvist til departementet på resultaterne af de enkelte kontrolaktio-

ner. 

Beskrivelse Toldstyrelsen foretager aktionerne med henblik på at kontrollere, om der er 

afregnet korrekt moms, told og afgifter. Der vil samtidig være fokus på om-

fanget af indførsel af illegale varer. Resultaterne fra aktionerne inddrages i 

tilrettelæggelsen af Toldstyrelsens daglige risikobaserede kontrol af privat 

indførte post- og pakkeforsendelser fra tredjelande.  

Afrapportering Målet afrapporteres kvartalsvist. 

  

Mål 2.4 Risikoprofiler på baggrund af risikomeddelelser 

Resultatkrav Målet er nået, når 100 pct. af modtagne risikomeddelelser er korrekt opda-

teret eller oprettet inden for to uger efter modtagelsen. Der er dokumente-

ret fravalg for 100 pct. af tilfælde, hvor der ikke er opdateret eller oprettet 

risikoprofiler. Fravalg er godkendt af underdirektøren for kontrol eller kon-

torchefen for Kontrolprocesser. 
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Beskrivelse Toldstyrelsen sikrer effektiv toldkontrol ved, at der hurtigt og konsekvent op-

rettes risikoprofiler på baggrund af AM/RIF-meddelelser. Såfremt der ikke 

oprettes en risikoprofil, dokumenteres årsagen til dette. 

RIF – Risk Information Form – er en formular, som EU-medlemslandene kan 

bruge til at informere hinanden om risici. AM –- Assistance Mutual – er en 

orientering fra EU-Kommissionens kontor for svigbekæmpelse (OLAF) om 

konstatering af uregelmæssigheder eller svig i forbindelse med import af 

tredjelandsvarer. 

Afrapportering Målet afrapporteres kvartalsvist. 

  

Mål 2.5 Tilsyn med bevillingshavere 

Resultatkrav Målet er nået, når der er ført tilsyn med 100 pct. af nye bevillingshavere in-

den for det første år efter Toldstyrelsen har udstedt bevillingen, og der er 

ført et risikobaseret tilsyn med eksisterende bevillingshavere. 

 

Forslag til afgørelser om konstaterede regelovertrædelser er fremsendt til 

virksomheden senest 30 dage efter tilsynet, og 100 pct. af konstaterede 

overtrædelser er bragt i orden senest to måneder efter endelig afgørelse. 

Beskrivelse Toldstyrelsen sikrer høj regelefterlevelse og grundlag for korrekt afregning af 

told ved, at Toldstyrelsen foretager tilsyn i virksomheder. Der skal være ført 

tilsyn med alle nye bevillingshavere inden for første år, hvilket er et krav i 

EUTK-lovgivningen. Regelefterlevelsen sikres endvidere ved, at konstaterede 

overtrædelser kommunikeres klart og inden for en rimelig frist til bevillings-

haverne. Derved sikrer Toldstyrelsen, at nye bevillingshavere er regelefterle-

vende. 

 

Toldstyrelsen sikrer tillige høj regelefterlevelse og grundlag for korrekt afreg-

ning af told ved at foretage tilsyn i virksomheden af eksisterende bevillings-

havere ud fra en vurdering af risikoen for overtrædelse af reglerne, og ved at 

konstaterede overtrædelser kommunikeres klart og inden for en rimelig frist 

til bevillingshaverne. 

Afrapportering Målet afrapporteres kvartalsvist. 

  

Mål 2.6 Sammenhæng mellem kontrol og vejledning 

Resultatkrav Målet er nået, når der foretages kvartalsvis prioritering af vejledningsindsat-

ser på baggrund af resultaterne fra den løbende kontrol og de gennemførte 

kontrolaktioner. 

Beskrivelse Sammenhængen mellem kontrol og vejledning forbedres ved, at resultater 

fra den løbende kontrol og kontrolaktioner indarbejdes i Toldstyrelsens vej-

ledningsindsatser til borgere og virksomheder. Herved sikres læring og faglig 

udvikling til gavn for smidig handel. 

Afrapportering Målet afrapporteres kvartalsvist.  
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Mål 2.7 Effektiv sagsbehandling 

Resultatkrav Målet er nået, når de gennemsnitlige sagsbehandlingstider for toldgodtgørel-

ser og bevillinger er reduceret til 65 dage i bruttosagsbehandlingstid i 2020, 

og 97% pct. af afgørelserne for godtgørelser, bevillinger og bindende tarife-

ringsoplysninger (BTO) gives inden for EUTK-fristerne*. 

 
Sagstype Udgangspunkt 2018 Måltal 2020 Måltal 2021 

Godtgørelser 71 65 60 

Bevillinger 81 65 60 
 

Afrapportering Målet afrapporteres kvartalsvist.  

*Der fastsættes ikke mål for bruttosagsbehandlingstid for bindende tariferingsoplysninger (BTO), da fristerne herfor 

kan suspenderes af EU for alle lande for en given varetype, hvis der ikke er sikret en korrekt og ensartet tarifering af 

varetypen, jf. EUTK art. 34, stk. 10, litra a). Dermed varierer bruttosagsbehandlingstiden for denne type sager. 

 

Mål 2.8 Monitorering af sikkerhedsstillelsesordningen for eksisterende toldskyld 

Resultatkrav Målet er nået, når den nuværende bidragssats (3,5 promille) ikke medfører 

underskud på sikkerhedsstillelsesordningen for eksisterende toldskyld. 

 

Toldstyrelsen skal senest ved udgangen af 3. kvartal 2020 indsende et grund-

lag for en evt. justering af bidragssatsen for 2021 til departementet. 

Beskrivelse Toldstyrelsen overvåger løbende sikkerhedsstillelsesordningen for eksiste-

rende toldskyld, og kreditværdigheden af de ansøgende og deltagende virk-

somheder. Overvågningen understøtter, at ordningens bidragssatser holdes 

på et minimum. På baggrund af en vurdering af balancen mellem bidrag og 

afskrivninger på ordningen kan Toldstyrelsen en gang om året indstille til de-

partementet, at bidragssatsen for næstkommende kalenderår justeres. 

Afrapportering Afrapporteres i 4. kvartal 2020. 
 

  
 

 
Tabel 5. Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 3 
 

  
Mål 3.1 Kontrolaktioner på det illegale område 

Resultatkrav Målet er nået, når der er gennemført 18 kontrolaktioner fordelt på konkrete 

nationale prioriteringer, og der er afrapporteret kvartalsvist til departemen-

tet på resultaterne af de enkelte kontrolaktioner. 

Beskrivelse Som led i at hindre indførsel af illegale varer gennemfører Toldstyrelsen sær-

lige aktioner målrettet konkrete risici med henblik på at vurdere størrelsen af 

den pågældende risiko eller for at begrænse den pågældende risiko. Kontrol-

aktionerne tilrettelægges ud fra Toldstyrelsens egen risikovurdering og i 

samarbejde med andre myndigheder, som Toldstyrelsen har indgået samar-

bejdsaftaler med.  
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Afrapportering Målet afrapporteres kvartalsvist. 

  

Mål 3.2 Forebyggende kampagner 

Resultatkrav Målet er nået, når der er gennemført mindst tre kampagner i samarbejde 

med relevante myndigheder. 

Beskrivelse Toldstyrelsen gennemfører vejledningskampagner målrettet borgere og virk-

somheder med henblik på forebyggelse af ind- og udførsel af illegale varer og 

varer, der kræver særlig tilladelser. Herved reduceres antallet af fejl og beho-

vet for kontrol mindskes. 

Afrapportering Afrapporteres i 4. kvartal 2020. 
 

  
 

 
Tabel 6. Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 4 
 

  
Mål 4.1 Vellykket onboarding af nye medarbejdere og ledere (koncernfælles) 

Resultatkrav Målet er nået, når alle nye ledere og medarbejdere har gennemført koncern-

fælles obligatorisk onboarding, senest 6 mdr. efter start. 

Beskrivelse Det skal sikres, at alle nye medarbejdere og ledere har gennemført koncern-

fælles obligatorisk onboarding, således at de har tilegnet sig den viden og den 

adfærd, som forventes af medarbejdere i Skatteministeriets koncern. 

 

Der måles på gennemførsel af de til enhver tid aktuelle og besluttede koncern-

fælles obligatoriske moduler. For nuværende måles på gennemførelsen i føl-

gende e-learningmoduler:  

• Informationssikkerhed 

• God adfærd i det offentlige 

• Kodeks VII 

• Datasikkerhed (GDPR) 

Såfremt der tilføjes yderligere koncernfælles obligatoriske moduler bl.a. som 

følge af beslutning i FMF (+2), bliver disse tilføjet målingen. Administrations- 

og Servicestyrelsen har ansvaret for, at berørte institutioner orienteres om til-

føjelser til obligatoriske aktiviteter. 

 

Administrations- og Servicestyrelsen sender månedligt opgørelser til styrelser-

nes direktions-/ledelsessekretariater om deltagelsen i de obligatoriske modu-

ler med henblik på, at styrelsen kan sikre lokal opfølgning.  

 

Der kan være yderligere aktiviteter, der er obligatoriske for Skatteforvaltnin-

gen, for enkelte institutioner eller for enkelte medarbejdergrupper. Disse akti-

viteter måles der ligeledes på gennemførsel af, men det indgår ikke i regi af 

mål- og resultatplanen. 
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Afrapportering Der afrapporteres kvartalsvis på, hvor mange pct. af nye ledere og medarbej-

dere i styrelsen, der har gennemført koncernfælles obligatoriske onboarding-

moduler. Der afrapporteres både samlet på styrelsesniveau samt på deltagel-

sen i de enkelte moduler. 

  

Mål 4.2 Høj faglighed i et langsigtet perspektiv (koncernfælles) 

Resultatkrav Målet er nået, når 

1. halvår: 

Styrelsen har præsenteret et overblik over styrelsens kerneopgaver og kompe-

tencer, samt de faktorer styrelsen forventer vil påvirke løsningen af kerneop-

gaver i et tre til femårigt perspektiv.  

2. halvår: 

Styrelsen har identificeret de væsentligste fokusområder, der skal bidrage til at 

sikre fortsat høj faglighed i et langsigtet perspektiv. Endeligt har styrelsen be-

skrevet den forventede effekt heraf. 

Beskrivelse Det er målet at sikre, at Toldstyrelsen har de rette kompetencer og fastholder 

den nødvendige faglighed til at løse nuværende opgaver på et fortsat højt fag-

ligt niveau og er rustet til at håndtere fremtidige opgaver, så styrelsen når for-

retningsmæssige målsætninger i et langsigtet perspektiv.  

Afrapportering Der afrapporteres på målet i forbindelse med afholdelse af halvårsmøder med 

departementet.  

  

Mål 4.3 Prognosepræcision (koncernfælles) 

Resultatkrav Målet er opfyldt, når afvigelsen mellem faktisk forbrug og prognose for budget 

for den samlede driftsbevilling ikke overstiger 5 pct. i samtlige fire kvartaler i 

finansåret. Målet er opfyldt med 50 pct., såfremt afvigelsen mellem faktisk for-

brug og prognose for budget for den samlede driftsbevilling ikke overstiger 5 

pct. i tre ud af fire kvartaler i finansåret. 

Beskrivelse Prognosepræcision måler den procentvise afvigelse mellem det faktisk forbrug 

i perioden og prognosen for budgettet i samme periode for den samlede 

driftsbevilling, herunder lønudgifter, udgifter til øvrig drift samt indtægter. 

Målet opgøres også som led i de kvartalsvise udgiftsopfølgninger, jf. Vejledning 

til udgiftsopfølgning 1-3 i staten fra Moderniseringsstyrelsen. 

Afrapportering Resultatet opgøres efter afslutning af 2020. Der gives en kvartalsvis status for 

målopfyldelsen hvert kvartal. Resultatet/status opgøres på baggrund af data 

fra SKS. 
 

  
 
Tabel 7. Målbeskrivelser for indfrielse af pejlemærke 5 
 

  
Mål 5.1 Onboarding af Udviklings- og Forenklingsstyrelsens medarbejdere i EUTK-

programmet 
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Resultatkrav Målet er nået, når Toldstyrelsen har afholdt et specialdesignet onboarding-

kursus af to dages varighed om toldmyndighedernes opgaver for Udviklings- 

og Forenklingsstyrelsens nye medarbejdere tre gange i løbet af 2020. 

Beskrivelse Toldstyrelsen sikrer onboarding af Udviklings- og Forenklingsstyrelsens med-

arbejdere i EUTK-programmet, således at medarbejderne har den fornødne 

grundfaglighed. Medarbejderne onboardes via målrettede kurser. 

Afrapportering Målet afrapporteres i 4. kvartal 2020. 

  

Mål 5.2 Toldstyrelsens deltagelse i udviklingen af toldsystemer i EUTK-programmet 

Resultatkrav Målet er nået, når en plan for Toldstyrelsens deltagelse i udviklingen og en 

procedure for revision af planen foreligger i 1. kvartal 2020, og der som led i 

Toldstyrelsens kvartalsrapportering og EUTK-programmets månedsvise rap-

porteringer er fulgt op på Toldstyrelsens ressourceanvendelse i udviklingsde-

len af EUTK-programmet. 

Beskrivelse Med udgangspunkt i de foreliggende businesscases udarbejder Toldstyrelsen 

sammen med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen en plan for udviklingen 

med angivelse af behovet for kompetencer med viden om told og Toldstyrel-

sens forretning fordelt på kvartaler over udviklingsperioden 2020-2025 samt 

en procedure for revision af planen. Toldstyrelsen udpeger de relevante 

medarbejdere, der skal deltage i udviklingen af de nye systemer, og der er 

for samtlige kvartaler i 2020 sket fysisk deltagelse af mindst 95 pct. af de i 

programledelsen aftalte toldressourcer til udvikling mv. i EUTK-programmet. 

Afrapportering Målet afrapporteres kvartalsvist. 

  

Mål 5.3 Plan for transition og paralleldrift 2020-2025 

Resultatkrav Målet er nået, når der i 2020 er rapporteret kvartalsvist til departementet 

(senest d. 10. efter afslutningen af det foregående kvartal) og månedsvist i 

EUTK-programmet om den opdaterede plan for transition og paralleldrift 

(2020-2025), der foreligger i januar 2020, og planen er revideret om nødven-

digt i overensstemmelse med den fastlagte procedure for revision af planen.  

Beskrivelse Toldstyrelsens plan for transition og paralleldrift skal konsolideres. Planen re-

videres som fastlagt i den besluttede procedure for revision af planen. 

Afrapportering Målet afrapporteres kvartalsvist. 

  

Mål 5.4 Inddragelse af interessenter i EUTK-programmet 

Resultatkrav Målet er nået, når der i 1. kvartal 2020 indsendt en plan for interessenthånd-

tering med mål for oplysning og inddragelse af virksomhederne, og der i 1. 

kvartal 2020 er gennemført en undersøgelse af virksomhedernes oplevelse 

af implementeringen. Undersøgelsen gentages i 4. kvartal 2020, hvor resulta-

tet er lig eller bedre end i 1. kvartal.  
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Beskrivelse Ved at inddrage interessenter i EUTK-programmet bliver Toldstyrelsen ople-

vet som en kompetent og samarbejdsorienteret myndighed. Interessenter 

oplever et passende oplysningsniveau, hvor de inddrages i relevant omfang. 

Afrapportering Målet afrapporteres i 4. kvartal 2020. 
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